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veiligheid transformatorstation

Veiligheidsnotitie WR1 - Veiligheid in relatie tot het nabij
gelegen transform atorstation

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 25 juni 2020 vond een bijeenkomst plaats op het gemeentehuis met als onderwerp de
ontwikkeling op Westelijke Randweg 1 in relatie tot het transformatorstation van Liander. Sinds het
indienen van het woningbouwinitiatief zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd en getoetst. Doel
van de bijeenkomst was het integraal beschouwen van deze adviezen en rapporten van de
verschillende adviseurs. Veel adviezen overlappen of verwijzen naar elkaar. Een bundeling van de
conclusies van de gegeven adviezen, ondertekend door de betrokken adviseurs, zou een
overzichtelijk beeld van de huidige en toekomstige situatie op het gebied van veiligheid moeten
geven.

ln de bijlage van deze brief vindt u de definitieve notitie
Meegewerkt hebben vertegenwoordigers van Liander/ Quirion, Brandweer Kennemerland, Peutz,
Omgevingsdienst lJmond, GGD Kennemerland, DNV GL, initiatiefnemer Wibaut en de gemeente. De
definitieve versie van de notitie verschilt op enkele punten van de versie die bij de stukken van het
raadsvoorstel dat 1 december a.s. behandeld wordt in de commissie Grondgebied zit. Omdat - ten
behoeve van volledigheid - op het laatste moment betrokken instanties extra informatie
toegevoegd wilden hebben is besloten om bijgaande versie nu met u te delen.
Er zijn een aantal zaken toegevoegd aan de
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notitie

ln de inleiding is aangegeven dat er een tweetal extra (digitale) overleggen heeft plaats
gevonden;
De richtafstanden conform de VNG-publicatie zijn niet meer per te beschouwen aspect
weergeven, maar voor het geheel. Aangehouden wordt dat er een richtafstand van 50
meter van toePassing is;
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-2Het tekstdeel over elektromagnetische veldsterkte is herzien. Dit heeft met name
betrekking op de mogelijke toekomstige uitbreiding van het transformatorstatíon. Alsmede
is de beschouwing door DNV GL in de bijlagen opgenomen.
De eerder gegeven adviezen zijn waar nodig toegelicht, maar brengen verder geen nieuwe

inzichten
Hierdoor blijft de conclusie dat de veiligheid ter plaatse van de beoogde woningen in relatie tot het
na bijgelegen tra nsformatorstation voldoende zeker ka n worden gesteld.
Het initiatief kan voor wat betreft veiligheid in relatie tot het transformatorstation op een goede
manier en binnen het wettelijk kader gerealiseerd worden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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